
 
 Thomas Jefferson Middle School 

نشرة سبتمبر اإلخبارية الخاصة بالسنوات 
 المتوسطة للبكالوريا الدولية

 نتعلم معًا كي نفهم وُنطّور أنفسنا، ومستقبلنا، وعالمنا.
 

 متوازنون سمات ملف الشهر الشخصي للمتعل ِّم:
 
بصفتنا متعلمي البكالويا الدولية نريد جميعًا أن 

نهدف  أكاديميًّا وبدنيًّا وعاطفيًّا.متوازنين نكون 
ويُبدي العديد من الطالب  إلى تربية الطفل كُكل.

بالفعل قدرة هائلة على تحقيق التوازن في حياتهم 
 المليئة بالمشاغل.

بيال  -دولفينز أعلى متعلِّّمينا توازنًا هم لـ 
-إيما إبرامسون، إيجلز  -ديفليبي، دراجونز 

هانا نيالم،  -ماكس طومسون، أوول  -شايان كالبر، مونارك -ورز زوسيا باري، جات
 إموري لوفي. -إالين تشو، ستيغرايز  -، فونيكس جيسون هيرنانديز -بينجينز 
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 المنهج المكتوب
 
تسعى حصص العلوم الخاصة بنا، بشكل خاص، ألمر جديد هذا العام: توافق كامل 

لتقييم برنامج السنوات المتوسطة مع سياسة تحديد الصفوف الدراسية الخاصة 
نستهلُّ التخطيط العكسي للعام بمجموعة من التقييمات  بمدارس أرلينغتون العامة.

ثم التخطيط العكسي للدروس من التقييم اإلجمالي/التقييمات اإلجمالية  اإلجمالية.
 الخاصة بكل وحدة.

 
-أ في العلوم، يتوافق كل المحتوى والمهارات والتقييمات مع المعايير التالية:

التأمل في تأثيرات -المعالجة والتقييم، د-االستفسار والتصميم، ج-المعرفة والفهم، ب
تتمثل الفكرة في أنَّ عمل صفوف دراسية على أساس معايير معروفة، عبر  العلوم.

مستويات الصفوف الدراسية، يُمكنه جعل تحديد الصفوف أكثر اتساقًا وشفافيةً وعدالً 
 للجميع.

 تقييم  أوضحت سياسة البكالوريا الدولية:
 

تمتلك جميع مدارس البكالوريا الدولية أربع سياسات 
 تلقَّى مدخالت من المدرسة بأكملها:مطلوبة يجب أن ت
عَت كل  .اللغةو الشمول، التقييم ,األمانة األكاديمية روجِّ

سياسة التقييم هي  سياسة أو أُعيدت كتابتها العام الماضي.
السياسة التي تحتاج االهتمام األكبر، والتي ال تتوافق مع 
 العديد من المتطلبات الحالية لبرنامج السنوات المتوسطة.

 
جديدة  لذا، سيبدأ موظفو توماس جيفرسون في العمل هذا الشهر على إعداد سياسة

ستستغرق هذه العملية وقتًا،  لضمان اتساق وشفافية وعدالة ممارسات تحديد الصفوف.
ز صفوفنا الدراسية التميَُّز والعدالة للجميع.  إال أننا نُريد أن تُعّزِّ
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 صفوف برنامج السنوات المتوسطة والتقييمات الموثوقة
 

لقد تعلم بالفعل طالبنا في الصف الثامن 
بالطبع،  للفنون المسرحية كيفية تقديم عرض!

لديهم الكثير من العمل الذي يقومون به لصقل 
مهاراتهم، لكنهم يُظهرون بالفعل التزاًما وإبداًعا 

الرقص ومزامنة وموهبة في القيام بعروض 
في ثالث مراحل، تنافست  الشفاة الخاصة بهم.

ا جدًّا. خمسة فرق أمام أربعة إلى خمسة حكام. لم تُعلَن  كانت النتائج غالًبا قريبة جدًّ
 النتائج حتى نهاية كل مرحلة.

 
َد هذا التقييم باستخدام معيارّي أ التفكير بابتكار من معايير -المعرفة والفهم وج-ُرصِّ

 صورة: كان هذا تحديًا ممتعًا لكل طالب. الخاصة ببرنامج السنوات المتوسطة. الفنون

 السيد مالينسكي.

 مشروع مجتمعي
 

لقد أُطلِّق المشروع المجتمعي، مشروع 
تخرج البكالوريا الدولية الخاص بنا، لجميع 

هذا العام، لدينا طالب  طالب الصف الثامن.
يعملون في مهنيي شباب اليهود الستكمال 

مراحل التحري والتخطيط الخاصة بمشروعهم 
 المجتمعي.

سيقوم الطالب بالتحري والتخطيط واتخاذ اإلجراء والتقديم على الخدمة التي 
يز على الطالب أن يكونوا قد اختاروا بالفعل هدفًا مجتمعيًّا للترك اختاروا استكمالها.

توجد جميع المصادر في  االحتياج الُمختار بشكل أكثر شعبية هو تغيُّر المناخ. عليه.
Canvas .المشروع اعرف المزيد عن  الخاصة بمدرس مساعد الصف الثامن

 pixbay.comالمصدر:  .المجتمعي هنا

 أحداث عالمية
 

ر إعصار دوريان البهاما، أسرع طالب  بعد أن دمَّ
نحن نُطالب بتبرعات لمساعدة البهاما  جيفرسون للمساعدة.

صمم النشرة  خالل غداء برعاية اللجنة الدولية لالعتماد.
سيتم  الموجودة على اليمين أحد طالبنا، أيوديجي أوبيكويا.

عة إلى الصليب األحمر بالبهاما.  التبرع بكل األموال الُمجمَّ
 

عالوة على ذلك، لدينا العديد من الطالب من البهاما، 
والذين سيركزون مشروعهم الُمجتمعي على مساعدة 

 الُجُزر.

 جيفرسون في المجتمع
 

المتوقَّع أن يُشارك جميع طالب جيفرسون في من 
هذا يعني بالنسبة لطالب الصف  تعلم الخدمة.

السادس والسابع أنهم بحاجة إلى اختيار اثنين من 
يُشارك الطالب في  يجب أن .مجاالت االهتمام

م العديد من  ساعات تعلُّم الخدمة بكل مجال. ستُقدَّ
فرص الخدمات في جيقرسون، مثل العمل في الحديقة الُمجتمعية أو تقديم التبرعات أو 

 نسة جينكز.اآل صورة: تعلُّم الخدمة هناالمزيد عن  المؤازرة.

 المواعيد القادمة/احتياجات الخدمة
 

 5إلصالح الدراجات كل ثالثاء الساعة  Phoenix Bikesالتطوع في  ●
 (التفاصيل كاملة هناإس دينويدي سانت ) 909مساًء، 

مساًء،  6:30لتكييس الدجاج كل أربعاء الساعة  AFACالتطوع في  ●
 (التفاصيل كاملة هناإس نيلسون سانت، ) 2708

 السيد مالينسكيتنسيق االتصال بحافلة مواد غذائية  ●

  يُنهي طالب الصف الثامن هدف المشروع المجتمعي ●
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